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S  E  M  A  N  A  L 

Segunda: 20h  - Momento de Oração 

Quarta: 20h - Quarta da Vitória 

Sábado: 19h30 - Encontro de jovens  e 

Reunião com adolescentes                                                                                         

Domingo:   9h - Escola Dominical 

             19h - Culto da Família 

 
 

ACONSELHAMENTO  PASTORAL 
 

    

               Rev. Elói Moutinho    (9101-6080 / 3304-6129) 

   Rev. Israel de Castro Souza (9991-9883 / 3337-1028) 

   Pr. Gilialdo Barreto (8455-5118 / 3341-7083) 

 

 

Av. Inglaterra, 731 - Jardim Igapó - Londrina / PR 

Fone/Fax: (43) 3341-7083 

E-mail: elmout@sercomtel.com.br 

Acesse o site da igreja: www.nazarenolondrina.com.br 

DIRETORIA 

PRESIDENTE:  

Rev. Elói Moutinho  
 

SECRETÁRIO: 

Mário Biolada   
 

MORDOMOS: 

Clóvis Salgado 

Aparecida Cremasco 

Dalcimar Zanoni 

Mário Biolada     
 

ECÔNOMOS:  

Jaime R. Oliveira 

Claudia Nakamura  

Edson Batista 

Fabiano Nakanishi   

 

PRES. MED:   

Luzinete Biolada          

 

PRES. MNI:       

Mariana S. Salgado 

 

PRES. JNI:      

Vitor M. Souza 

 

 

                           

 

                                       Residência da Irany 

 

A mamãe Glaucy e papai Denis estão aguardando pa-

ra o final de janeiro, a Beatriz. Parabéns ao casal! 

"A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás; mas só pode ser vivida, olhando-se para frente."  

 

 

12 - FLÁVIO NASCIMENTO COSTA 

15 - LUZINETE AP. SILVA BIOLADA 

17 - PATRICIA MENDONÇA CARVALHO 

17 - MARIANA SANITÁ SALGADO 

 

31 de agosto  às 20h 
Local: Recanto Deus é fiel (Alexandre0 



ORDEM DO CULTO 
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HISTÓRIA 

Evoca-se como origem dessa data a 

Babilônia, onde, há mais de 4 mil a-

nos, um jovem chamado Elmesu teria 

moldado em argila o primeiro cartão. 

Desejava sorte, saúde e longa vida a 

seu pai. Entretanto, a institucionaliza-

ção dessa data é bem mais recente. 

Em 1909, nos Estados Unidos, Sonora 

Luise resolveu criar um dia dedicado 

aos pais, motivada pela admiração que sentia pelo seu 

pai, William Jackson Smart. O interesse pela data difun-

diu-se da cidade de Spokane para todo o Estado de Wa-

shington e daí tornou-se uma festa nacional. Em 1972, o 

presidente americano Richard Nixon oficializou o "Dia do 

Pai" (Father's Day). 
 

 

CELEBRAÇÃO 

Seguindo a tradição, nos Estados Unidos, ele é comemo-

rado no terceiro domingo de Junho. Em Portugal é come-

morado a 19 de Março, seguindo a tradição da Igreja 

católica, que neste dia celebra São José, marido de Mari-

a (a mãe de Jesus ). No Brasil, é comemorado no segun-

do domingo de agosto. Relata-se que o publicitário Sylvio 

Bhering propôs a primeira celebração do Dia dos Pais no 

Brasil para o dia 14 de agosto de 1953, dia de São Joa-

quim, patriarca da família Bhering. 
 

 

PAÍSES QUE CELEBRAM EM OUTRAS DATAS 

Alemanha: 20 dias depois do domingo de páscoa, no Dia 

da Ascensão (Christi Himmelsfahrt) 

Áustria: segundo domingo de Junho 

Austrália e N. Zelândia: o primeiro domingo de Setembro 

Dinamarca: 5 de Junho 

República Dominicana: último domingo de Junho 

Coréia do Sul: 8 de maio 

Noruega, Suécia, Finlândia e Estônia: segundo domingo 

de Novembro 

Paraguai: 17 de Junho 

Polônia: 23 de Junho 

Portugal, Angola, Espanha, Itália, Cabo Verde, Andorra, 

Moçambique, Listenstaine, Guiné-Bissau e Bolívia : 19 

de Março 

Rússia: 23 de Fevereiro 

Taiwan: 8 de Agosto 

Expediente: R. Souza — Tiragem 100 exemplares 
E-mail: rosie@nazarenolondrina.com.br 
Fone: 3337-1028 e 8431-4431 (Oi) 

 

 

 

         Onde está o seu tesouro?        
 

Onde está o seu tesouro, ai está também o 

seu coração. É ele que guarda os segredos da sua 

alma e é o princípio dos seus desejos. Ele é a chave 

para tudo aquilo que você deseja ser e ter. Daí a 

razão de você ter de cuidar dele o melhor possível, 

mantendo-o sempre íntegro e puro.  

 “Firme está o meu coração, ó Deus, o meu 

coração está firme; cantarei e entoarei louvores”. 

Salmos 57.7 

Um coração voltado e firme na palavra está 

seguro de maledicências, isto é, de praticar o mal, 

pois há uma frase bem conhecida que diz que a bo-

ca fala do que o coração está cheio e isso se confir-

ma na palavra do Senhor em Mateus 15.18. 

Dessa forma deve-se conservar o coração 

leve, sem ressentimentos, isento de ira, ciúmes, 

desconfiança, amarguras, enfim, tudo quanto tem 

poder para manchá-lo e mudar a perspectiva e dire-

ção da nossa jornada e quando as coisas não acon-

tecerem da forma em que você imaginava que a-

conteceriam, lembra-se que Deus tem reservado o 

melhor para a sua vida. Manter o coração  limpo e 

aberto para Deus, é manter um canal direto com o 

Senhor, pois é por meio dele que Ele vai falar com 

você 

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu cora-

ção; prova-me e conhece os meus pensamentos.” 

Salmos 139.23  

                                          Rosi M. Souza 

12 de agosto de 2012 

1. Prelúdio 

2. Leitura bíblica 

3. Oração  

4. Louvor 

5. Momento de oração 

6. Boas vindas e avisos 

7. Dízimos e ofertas  

8. Mensagem   

9. Oração de encerramento e benção pastoral 
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